
17 évet töltöttem a jégen, magam sem gondoltam, hogy így, kívülről nézve ilyen hirtelen ér véget a karrierem, de nem
vagyok csalódott. Sőt. Nyilván van bennem most egy hiányérzet, de nem tartom helyesnek azt a gondolkodást, hogy mi
lett volna, ha....hiszen a dolgok megtörténtek, és nem tudok rajta változtatni, előre kell nézni. Lehet, hogy több év is lesz,
míg feldolgozom a velem történteket, és igazán le tudom zárni az életemnek ezt a részét, viszont már most tele vagyok
tervekkel, ambíciókkal. 

Fiatal műkorcsolyázóként sokszor gondoltam rá, és egy álmom vált valóra a 2018-as téli olimpiai szerepléssel, hogy ez
nekem megadatott és lehetőségem volt megmutatni, hogy mire vagyok képes. A tervem az volt, hogy a 2022-es téli
olimpia lesz az utolsó versenyem és utána szögre akasztom a korcsolyát. Sok minden szólt közbe a felkészülésembe az
előző olimpia óta, pedig voltak jó eredményeim. Egy banális helyzetben szerzett komoly sérülés, aminek a
következménye műtét, rehabilitáció, aztán az, hogy koronavírusos lettem, az oltások, az ezekből való felépülés mind-
mind hátráltatott a formám visszanyerésében. 

Nem volt könnyű időszak, végig bíztam magamban, az edzőimben, becsülettel és optimistán készültem, viszont valahol
belül éreztem, hogy ez most nem az igazi. 
Az, hogy ki tudtam mondani, hogy meg tudtam hozni ezt a döntést, ami reális a jelenlegi helyzetben, abban komoly
támogatást kaptam a családomtól. A kezdetektől mellettem álltak a szüleim, akik szintén eredményes sportolók voltak, 
 ma testnevelők, kiváló pedagógusok, tehát pontosan tudták, mikor mire volt szükségem ahhoz, hogy eredményes legyek.
Ők nem a klasszikus "jégmama" és jégpapa", soha nem szóltak bele szakmai dolgokba, és nekem mindig megadták a
döntés szabadságát, viszont a folyamatos jelenlétük, az áldozat - és itt most nem csak az anyagira gondolok - amit hoztak
azért, hogy eljussak ilyen magas szintre, felbecsülhetetlen. Az, hogy most sem érzem magam elveszve, hogy mentálisan is
rendben vagyok, jórészt nekik köszönhetem. 

Már a kezdetekkor megértették velem, és én elfogadtam, hogy a sport mellett legalább olyan nagy hangsúlyt kell
helyeznem a tanulásra, így a sikeres tavalyi érettségi után most egy Testnevelési Egyetemi felvételivel a zsebemben akár
hátra is dőlhetnék, hiszen megvan az utam, szakedzői diplomával talán tehetek majd én is valamit a hazai
műkorcsolyáért. Vannak gondolataim azon túl is, hogy gyerekekkel megszerettessem ezt a sportot, hiszen ebben nőttem
fel, mondhatom, hogy megismertem ennek a sportágnak működését, és van egy olyan titkos vágyam, hogy talán ebben is
képes lehetek valami maradandót alkotni, ami hatással lehet az utánam jövő tehetségekre.

Ugyanakkor érdekel a rehabilitáció, a gyógytorna, az egészségmegőrzés, hiszen egy sportoló számára nagyon sokat adhat
nem csak egy sérülésből történő felépüléshez, hanem a kiemelkedő teljesítményét is támogatni tudja. Gyógytornász
szakra is szeretnék jelentkezni, ehhez több tárgyból jövőre emelt szintű érettségire van szükségem, ezért ismét elővettem
a tankönyveket, és számomra is meglepő módon könnyen ráveszem magam a tanulásra. Ez talán a sport miatt van, hogy
ott is pontosan tudtam, hogy mikor milyen dolgom van, mi a célom, amiért ezt vagy azt meg kell tennem. 
Még nem döntöttem el, melyik úton indulok. 

Azt tudni kell, hogy a műkorcsolya már nem az a sportág, amit régen a gyakori tévéközvetítések révén sokan néztek,
gyönyörködtek a kűrökben, vagy a ruhákban. A szereplésemmel, a rendhagyó programommal talán sikerült ezen kicsit
enyhíteni, és újra a sportágra irányítani a figyelmet, ahol most nincsenek komoly anyagi támogatások, mint máshol, a
szövetség és a klub lehetőségeihez mérten támogatja a sportolót, ösztöndíjak vagy más, például külföldi edzéslehetőség,
vagy egy keresett koreográfus formájában.  A szüleim jelentős anyagi támogatása nélkül igen nehéz lett volna az
előrelépés, vagy egyáltalán az, hogy korcsolyázzak ilyen hosszú ideig, ezen a szinten. Így az is egyértelmű, hogy egy
magyar profi műkorcsolyázó, aki olimpia és világversenyek résztvevője volt, nem ebből fogja megalapozni az anyagi
biztonságát. Ezért is fogok tanulni, egyrészt hogy megvalósíthassam azokat a célokat, amiket kitűztem magam elé,
másrészt, hogy minden szempontból biztonságban érezhessem magam. 

Már nem járhatok le a jégre, nincsenek edzéseim, nincs szigorú napirendem. Igyekszem magamra koncentrálni,
feltöltődni, a testemet regenerálni, bepótolni néhány dolgot, feléleszteni régi barátságokat, ápolni a meglévőket, és
felkészülni az előttem álló feladatokra. 
Most azt gondolom, hogy a történteknek megfelelő, jó döntést hoztam, a kellő időben, és már az új céljaim motiválnak.
Igaz a mondás, hogy a csúcson kell abbahagyni. 


